
 

 

 

 

ειρά Παρουςιάςεων που διοργανϊνει το Επιμελθτθριο Καλϊν Σεχνϊν Κφπρου με ςτόχο τθν προοκθςθ 

των καλλιτζχνικων κεμάτων. 

Η ςυναντιςεισ αποςκοπουν ςτθν ανάπτυξθ διαλόγου μεταξφ των καλλιτεχνϊν, των γκαλερί και 

Ινςτιτοφτων Σζχνθσ, των Μ.Μ.Ε και του κοινοφ. 

υντονίςτρια Θεοδϊρα Φουτρου 

 

ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ με τθν  

Ακθνά Αντωνιάδου  

Παραςκευι 30 Μαρτίου 2018  

7:30 ςτο κτιριο του Ε.ΚΑ.ΣΕ  

 

"Αναπολϊντασ το παρελκόν, μιλϊντασ για το παρόν και διαπραγματεφοντασ το μζλλον" 

Μια παρουςίαςθ από τθν εικαςτικό Ακθνά Αντωνιαδου που κα μασ μιλιςει για τθν δουλειά τθσ των 

τελευταίων 30 και κάτι χρόνων ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό. 

 

 

Η Ακθνά Αντωνιάδου Γεννικθκε ςτθ Λευκωςία (1962), 



ςπουδαςε ςτο California College of Arts and Crafts ςτοOakland (1981-1985 

 

Σθν ζχουν περιγραψεί ωσ καλλιτζχνθ  

non-feminist, και κεωρθτικό ςυνωμοςίασ. τθν πρακτικι τθσ ζχει αςχολθκεί με τθν απαγόρευςθ τθσ 

φφςθσ και του καλλιτζχνθ-ταξιδιϊτθ, ςε μια προςπάκεια να κατανοιςει τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ και 

τα βαςικά 

κοινά ςθμεία τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Δραπετευςε από ζνα διδακτορικό 

ςτθν Καλϊν Σεχνϊν τθσ Μαδριτθσ 1989-94, και αργότερα ςυν-διοργανωςε το ΚΙΣΑ, μια υπόγεια 

καλλιτζχνθκθ κοινότθτα ςτο Βερολίνο οπου εηθςε για 13 χρονια 2000-13. Ζχει διερευνθςει τον 

ςαμανιςμό ςτθν Αφρικι, τθ Λατινικι Αμερικι, και τθν Κφπρο, και για 2 χρόνια κατευκυνε τθν 

Γκαλερί Αργϊ ςτθ Λευκωςία, Κφπροσ, ζνα χϊρο που διερεφνθςε τθν 

επιςτροφι ςτθ φφςθ και τθν ευκφνθ του καλλιτζχνθ. 

 

 

Athina Antoniadou, studied at the California College of Arts and Crafts in Oakland from 1981-1985, she 

has been described as an artist, a non-feminist, and a conspiracy theorist. Her practice has dealt with the 

prohibition of nature and the artist-traveller, in an attempt to understand the human condition and the 

core commonalities of human nature. She ran away from a PhD in Fine Art, Madrid, Spain 1989-1993, 

and later co-ran KITA, an underground artist community in Berlin, where she lived from 2000-2013, as 

she was also exploring shamanism in Africa, Latin America, and Cyprus. For 2 years she co- directed Argo 

Gallery in Nicosia, Cyprus, with the intent to explore these ideas of journeying and nature for the 

redefining of the artistic responsibility 


